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Publieksvoorlichting naar aanleiding van gevallen van 
invasieve meningokokkenziekte 

j.E. van Steenbergen··, G.j. Buijs*'' 

Abstract 

A function of public health is to prevent 
and contain public fear. Meningococcal disease so
metimes rise to public unrest and hysteria 
from pareuts of contacts of the index case. 

Public health practice learns that quick re
sponse with proper health education for pareuts 

of information on the disease, its trans
mission and can effectively control un
rest and fear. Health education can be combined 
with behavioural advise for those children for 

Voorlichting in tijden van paniek 

wil mensen in staat stel

"'"''"''''ulul.;t\ een beslissing te nemen over hun ge
de vele beschikbare methoden is het 

geven van pubheksvoorlichting aan groepen mensen. 
Een voorwaarde voor effectieve voorlichting die 
leidt tot verandering in kennis, houding of gedrag - is 

communicatie. Voldoet voorlichting daaraan, 
dan komt de boodschap bij het publiek over zoals de 
voorlichter dit bedoelt. PubHeksvoorlichting draagt in 
het algem•een 

zijn echter andere me
thodieken nodig. Als zich in een gemeenschap meer
dere gevallen van meningokokkenziekte hebben 
voorgedaan, kan pubHeksvoorlichting bijdra
gen om onnodige angst voor besmetting, infectie en 
ziekte te voorkomen. Er is controverse of juist in 
tijden van grote onrust {bijvoorbeeld op een school 
door een sterfgeval van een kind aan menigococcose) 
gedragsvoorlichting aan ouders op school paniek ver
groot (olie op het vuur) of rust brengt {kennis van en 
inzicht in de mogelijkheden om door eigen gedrag ge
vaar af te wenden). Tegenstanders brengen in dat 
mensen door de aandacht en informatie onnodig on-

Muuc."~' Coördinatiestructuur Infectieziektenbestrijding (LCI). Den 
van Steenbergen. arr,;·epidemic>IOt>g 

Instituut voor en Ziektepreventie. 
Woerden. GJ Buijs. teamleider Onderwijs en Jongeren 

whom chemoprof)rlaxis or vaccination is indica
ted. Information about early warning with 
consequent steps for action improves self efficien
cy and reduces fear. 

The best results are obtained ifthe curative doe
ters {GP's, pediatricians) inform the preventive doc
tors (Department of Public Health) in an early 
stage i.e. as soon as the diagnosis is suspeered or 
immediately after it is confirmed. Early interven
tion by the public health team will prevent medi
ca! as wel! as psycological problems in the commu
nity. lnf Bull 1999; I 0(3): 4 7-50 

gerust of 
de voorlichting vragen, kunnen de informatie moge
lijl< niet aan. De uiterste consequentie van deze effec
ten is voor tegenstanders, om in het geheel geen voor
lichting te geven. Voorstanders in het nuttig 
effect van kennis en inzicht. Bovendien brengt niets 
doen en afwachten het risico met zich mee dat bij
voorbeeld media wel aandacht aan de situatie schen
ken, interpretaties van de ernst van de aandoe
ning presenteren en vragen om draconische 
maatregelen en politieke bemoeienis. Deze aandacht 
in de media leidt voor een deel van de ouders zeker 
tot grotere onrust en paniek. Om dit te vermijden is 
het beter om als voorlichter zelf de teneur te zetten, 
met feitelijk juiste informatie, enerzijds aan de direct 
betrokkenen (de onrustige ouders), anderzijds aan de 
media. Door de pers actief te informeren, houdt de 
voorlichter het initiatief en kan de informatieover
dracht goed gefaseerd worden. Het is aan de GGD om 
de delicate afweging te maken of, wanneer en hoe de 
pers geïnformeerd wordt. 

Meningokokkenangst 

Gevallen van meningokokkenziekte die in tijd en 
plaats samenhangen (bijvoorbeeld op een school) ver
oorzaken meer onrust dan enkele gevallen van de 
meeste andere ziekten. 

Er is een aantal algemene en specifieke redenen 
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aan te voeren waarom meningokokkenziekte tot zo
veel onrust en angst kan leiden (zie schema 1}. 

In algemene zin geldt: 

• hoogste goed: voor Nederlanders komt gezondheid 
op de eerste plaats. In minder welvarende landen 
wordt gezondheid pas genoemd na eten, water en 
vervoer. Als er in Nederland iets mis gaat met de 
gezondheid ervaart men dit als zeer ernstig; 

• smetvrees: besmettelijke ziekten gelden als vies, on
controleerbaar en on beheersbaar. Dat er een wezen

lijk verschil is tussen besmetting, infectie en ziekte 
is moeilijk te begrijpen. Micro-organismen zijn over 
het algemeen onzichtbaar, vaak aansprekend afge

beeld als vernietigingsinstrument ('de vleeseter') en 
het nuttig effect is onbekend. Er bestaat een collec
tieve smetvrees bij de westerse bevolking; 

• existentialistische confrontatie: een aandoening 
die dodelijk kan verlopen is in ons welvarende 
land, met zeer lage (kinder)sterfte, voor ouders 
vaak de eerste confrontatie met existentialistische 

levensvragen. Zelfs in het welvarende deel van de 
wereld verloopt 10% van de invasieve meningokok
kenziekten dodelijk. 

Meer specifiek voor meningokokkenziekte geldt: 

• donderslag: meningokokkenziekte treft voorheen 
volstrekt gezonde mensen en komt als een donder
slag bij heldere hemel.; 

• jonge leeftijd: meningokokkenziekte treft met 
name kinderen en jong volwassenen; 

• blijvend letsel: meningokokkenziekte veroorzaakt 
bij 15-25% van de geïnfecteerden blijvende restver
schijnselen: leermoeilijkheden en concentratie
stoornissen (20%), epilepsie, perceptiedoofheid (10-

15%), strabismus, hydrocephalus (1-2%) en 
misvormingen aan handen en voeten door purpu

ra en eccchymosen. 

De dagelijkse praktijk 

Het is zeer begrijpelijk dat ouders bij de mogelijk
heid van een plotselinge ernstige ziekte met poten-

Schema 1. Algemene en specifieke redenen die lei-
den tot publieke onrust bij een ziektegeval. 

infectieziekten algemeen meningokokken· 
ziekte 

gezondheid hoogste goed donderslag 
collectieve smetvrees jeugd 
existentialistische confrontatie restversehij nse !en 
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tieel dodelijke afloop voor hun kind zeer verontrust 
reageren. Er is geen gedrag (van anderen ofjezelf) dat 
verantwoordelijk gesteld kan worden. De aandoening 

overvalt het kind onaangekondigd, vanuit onbekende 
bron en er zijn weinig mogelijkheden het eigen kind 
te beschermen (de beheersbaarheid van het probleem 
is miniem) waardoor een gevoel van onmacht ontstaat. 

In de praktijk wordt een GGD dan ook regelmatig 
geraadpleegd als op een school of kinderdagverblijf 
paniek heerst naar aanleiding van een geval van me
ningokokkenziekte.1 Men vraagt dan of de GGD voor

lichtingsfolders heeft of kan komen voorlichten. Vaak 
komt de vraag om voorlichting te laat, namelijk op 

het moment dat er al paniek is ontstaan. Wanneer 
mensen al in angst verkeren, vindt voorlichting een 
minder goede voedingsbodem. 

Angst kan bij gezondheidsvoorlichting een positie
ve rol spelen. Dit geldt alleen als de voorgelichte per
sonen verwachten door bepaald gedrag het gevaar op 
gezondheidsschade te kunnen verminderen (self-effi
cacy)2 Voor meningokokkenziekte gaat dit echter niet 
op. De mogelijkheden tot het effectief afwenden van 

gevaar zijn namelijk minimaal. Angst zal daarom niet 
tot de gewenste gedragsverandering leiden en werkt 
in dit soort situaties juist averechts. Daarom is de 
GGD er liever vroeg bij om voorlichting te geven voor
dat paniek ontstaat.3 

Inhoud van de voorlichting bij paniek 

Voorlichting levert een bijdrage aan het streven 
om ernstige psychologische gevolgen van de infectie 
te voorkomen. Het betreft niet alleen ernstige collec

tieve gevolgen (reduceren angst en voorkomen massa
hysterie), maar ook ernstige individuele lichamelijke 
gevolgen van ziekte (vroeg signaleren alarmsympto
men). De voorlichting bestaat uit informatie over de 
aandoening en informatie over mogelijkheden door 
eigen gedrag de kans op ernstige ziekte terug te drin
gen (verhogen van de eigen effectiviteit). 

Schema 2. Inhoud van de voorlichting. 

doel inhoud 

verlagen onwetendheid bron, overdracht, 
gastheer, omgevings· 
factoren 

verhogen eigen effectiviteit leefregels 
alarmsignalen 

voorkomen ernstige ziekte chemoprofylaxe 
vaccinatie 
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Schema 3. Alarmsymptomen en aangeraden actie. 

Alarmsymptoom Actie 

ongewoon ziek 
koorts 

huisarts bellen 
huisarts bellen 
huisarts moet komen 
onmiddellijk naar eerste 

ziekenhuis 

Onrust en angst kunnen voortkomen uit onwe-
tendheid. De bestaat uit heldere eenvou-

de overdracht, de 

kans op ziekte en de kans op herstel. Daarnaast wordt 
gewezen op het (beperkte) nut van algemene Hvluc.tn::· 

maatregelen zoals ventileren en licht binnenlaten op 
school, gezonde voldoende rust om de 

""'""''r~r~·n en de kans op ziekte 
te verkleinen. 

Een ucl<u•e.••J'"' basis van de angst zijn de gevoelens 

~v"''-"L"''"' biedt ouders mogelijkhe
t""·r<rrr.tan van de beheers-

snelle 
sen voor een essentieel element van de 

moet dan ook bestaan uit het beschrijven 

van de alarmsymptomen en de noodzakelijke hande-
lingen bij bepaalde verschijnselen schema 3). 

Daarnaast kunnen ouders door het hanteren van 
teE·rrE~gets de kans verkleinen dat bij hun 

kinderen kolonisatie leidt tot infectie (het ouderwetse 
rust, reinheid en regelmaat). Andere metho-

zijn chemoprotylaxe en vacci-
natie. Het voorlichtingsmoment is geschikt om de in-

Schema 4. Samenvatting van de voorlichtingsdoelen. 

Doel Methode 

individueel voorkomen nieuwe chemoprofylaxe/ 
gevallen (Groep C:) 

vaccinatie 
voorkomen ernstige vroegsignalering 
af1oop alarmsymptomen 

(zie schema 3) 

dicatie, het nut en het gebruik van chemoprotylaxe 
uiteen te zetten. Chemoprotylaxe is geïndiceerd voor 
gezins- en andere intieme contacten.4 Het voorschrij

ven gebeurt door de behandelaar. De GGD ziet erop 

toe dat iedereen die in aanmerking komt daadwerke
lijk chemoprotylaxe krijgt aangeboden.5 Slechts bij in
cidenten van grotere omvang (groepen op school of in 

ander verband) zal de GGD zelf de uitvoering op zich 
nemen. Vaccinatie tijdens een cluster of explosie is in 
Nederland tot op heden slechts éénmaal geïndiceerd 

""''"'""'"'~' 6 Meningokokkenziekte wordt in Nederland 
meestal veroorzaakt door groep B meningokokken, 
urot:>rtpcrto>n nog geen werkzaam vaccin in productie is 

genomen? 
Omdat de boodschap ten behoeve van de 

angs•tre·attctle zo verweven is met informatie over de 
implementatie van preventieve maatregelen (alarm
symptomen en chemoprotylaxe) gaat tijdens pubheks
voorlichting het eerste geleidelijk over in het tweede. 

Implementatie van maatregelen kan pas plaatsvinden 
nadat er zijn en overeenstemming is met 
alle betrokkenen (huisartsen, kinderartsen, apothe
kers, schoolleiding). Het is belangrijk om bij het op
zetten van een voorlichtingstraject de juiste volgorde 
te bepalen van de te benaderen groepen: eerst de zorg
verleners, dan de groep/schoolleiding, dan de ouders. 
Of beter nog, in met zorgsector en onderwijs 
het beleid bepalen. In een beleid kan op 

acute gezondheidsbedreigende situaties worden gean
ticipeerd. 

Wie geeft de voorlichting? 

Individuele voorlichting is een onderdeel van the-
rapie, die huisarts of kinderarts Collectieve 

Doelgroep Curatieve sector 

ouders, schoolleiding huisartsen apothekers 

ouders huisartsen, eerste hulp 
ziekenhuizen 

collectief hanteerbaar maken informatie {kennis) ouders, schoolleiding huisartsen 
van onrust onder instructie (houding) 
het publiek handelingsperspectief 

(gedrag) 
hanteren actief informeren vertegenwoordigers 
media-aandacht media lokale. regionale en 

landelijke media 
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voorlichting is onderdeel van de infectieziektenbe
strijding door de GGD. Meningokokkenziekte is een 
zeldzaam ziektebeeld. Er worden jaarlijks 600 stam

men ingestuurd naar het Nederlands Referentie Labo

ratorium Bacteriële Meningitis.8 Een huisarts ziet me
ningokokkenziekte gemiddeld slechts enkele malen 
in zijn carrière. Een GGD krijgt ieder jaar gemiddeld 
tien meldingen. In principe kan een GGD daardoor 
meer ervaring in het omgaan met de problematiek 
opbouwen. Lang niet alle gevallen zijn gerelateerd 

aan een school of gaan gepaard met onrust. Er zijn in 
Nederland momenteel 54 GGD's. Het gevaar bestaat 
dat slechts enkele GGD's voldoende expertise opbou
wen en anderen niet leren van hun ervaringen. Daar
naast bestaat ook het gevaar dat iedere GGD een 

ander beleid voert. Mede daarom is de LCI ingericht. 
Sedert de oprichting zijn een protocol over meningok
okkose (consensus over de aard en omvang van forma
tieve maatregelen) en een draaiboek (wie, wat, wan
neer doet) verschenen, waardoor eventuele nadelige 

gevolgen van decentralisatie worden voorkomen. De 
praktijk heeft geleerd dat snelle voorlichting goed 
helpt. Voorwaarde is dat de arts/behandelaar op tijd 
de GGD informeert en dat de GGD snel iemand be
schikbaar stelt om de onrust te voorkomen. 

Voorlichting in rustige tijden 

Pubheksvoorlichting over de meningokokkenziek
te vindt in Nederland plaats na een incident. De inzet 

van voorlichting is passief/reactief. De provincies 
Noord-Brabant en Zeeland hebben onlangs voor het 
eerst op bescheiden schaal aandacht gevraagd voor 
meningokokkenziekte zonder dat daar een directe 
aanleiding toe was. In Engeland en Noorwegen wordt 
al langer aandacht gevraagd voor de alarmsympto

men van meningokokkenziekte opdat ouders de juiste 
acties ondernemen. In Engeland is de voorlichting 
vooral ingezet door de 'Meningitis Foundation' en de 

'Meningitis Trust'. Dit zijn particuliere stichtingen 
die zich met private middelen inzetten voor preventie 
van (de gevolgen van) meningokokkenziekte. Men 
heeft daar de indruk dat de mortaliteit aan meningo
coccose daalt en de incidentie niet. Als dit echt waar 
is, zou dit een zeer sterk argument opleveren voor een 

dergelijke voorlichting. 
In Nederland bestaat sinds enige tijd de Neder

landse Meningitis Stichting.9 Zij geven een beknopte 
en een uitgebreide folder uit over meningokokken-
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ziekte. Er is voor de Nederlandse stichting een taak 
weggelegd om de bevolking te benaderen met infor
matie over de ziekte en de mogelijkheden van ouders 

om er op tijd nog iets aan te doen. Voor de financie

ring van een dergelijk programma zou een voorstel 
ingediend kunnen worden bij Zorg Onderzoek Neder
land. Er valt te denken aan het benaderen van ouders 

via consultatiebureaus en via basisscholen, maar ook 
rechtstreeks via specifieke tijdschriften, zodat zij 
weten hoe te handelen. Het inschakelen van kinder

dagverblijven en scholen, bij voorkeur ingebed in een 
algeheel gezondheidsbeleid van de instelling, zal de 
acceptatie zeker ook verhogen en helpt dat ook de lei
ding op onrust is voorbereid. 

Ook als algemene voorlichting in rustige tijden 
goed van de grond is gekomen zal nog steeds, net als 

nu, bij ieder geval van meningokokkenziekte een in
schatting gemaakt moeten worden wanneer en hoe 
op te treden. Belangrijk blijft om in ieder geval niet te 
lang te wachten: de behandelaar niet met melden, de 

GGD niet met contact opnemen met de omgeving van 
de index en het beschikbaar stellen van personeel. 
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Kinkhoest surveillance: stand van zaken 

Zoals eerder gerapporteerd in het Infectieziekten 
Bulletin bleek na de epidemie in 1996, ook in 1997 
kinkhoest nog veelvuldig voor te komen (tabel 1).1 In 
1998 werd deze verhoogde incidentie opnieuw waar

genomen op grond van diverse surveillancebronnen 
waaronder de aangiften (figuur 1). Destijds bleek dat 
de onverwachte toename in 1996 niet kon worden ver
klaard door een verbeterde aangifteplicht of door toe
name van aangiften van patiënten bij wie de klinische 
diagnose werd bevestigd op grond van hoge antistof

niveau's tegen (antigenen van) B. pertussis in één se
rummonster (positieve eenpuntsserologie). Op dit mo
ment is de aangiftediscipline waarschijnlijk wel 
verhoogd. Bovendien blijkt dat onder de aangegeven 
patiënten de klinische diagnose in toenemende mate 
is bevestigd met positieve eenpuntsserologie. Door 

deze veranderingen is het moeilijker het huidige voor
komen, volgens aangifte, van kinkhoest te interprete

ren. Om deze reden lijkt de surveillance op basis van 
ziekenhuisopnamen nog belangrijker te worden 
omdat dit alleen de ernstige kinkhoestgevallen be
treft. Deze surveillance bron is waarschijnlijk minder 
gevoelig voor bovengenoemde veranderingen. 

In 1996 en 1997 werden respectievelijk 513 en 436 

ziekenhuisopnamen ten gevolge van kinkhoest geregi
streerd bij de Stichting Informatievoorziening Ge
zondheidszorg. Het aantal ziekenhuisopnamen in 
1998 is nog niet bekend. De toename van ziekenhuis
opnamen in 1996 was in vergelijking met voorafgaan-

de jaren minder sterk clan de toename van de aangit: 
ten. Ziekenhuisopname komt vooral voor bij nuljari
gen. Voor deze jonge kinderen was de toename in zie
kenhuisopnamen vergelijkbaar met de toename in de 

aangiften. Echter, voor oudere leeftijdsgroepen was de 
toename onder ziekenhuisopnamen kleiner in verge
lijking tot de toename in de aangiften. Bovendien 
bleek de toename onder de aangiften het sterkst 
onder gevaccineerde kinderen. 

Verder blijkt dat er antigene varianten van B. per
tussis ontstaan die af\vijken van eerdere stammen en 
die in de negentiger jaren dominant zijn geworden. 
Kinkhoestvaccins bevatten "oude" stammen en/of an
tigenen. Het kan dus zijn dat de huidige circulerende 
stammen wat minder gevoelig zijn geworden voor vac
cin-geïnduceerde immuniteit. Specifieke eigenschap
pen van het kinkhoestvaccin, dat een relatief smal im

munogeniciteitspectrum heeft, spelen claarb~j moge-lijk een 
rol. 

Sinels november 1997 wordt een whole cell vaccin 
toegepast dat voldoet aan extra geïntroduceerde 
(naast de internationaal vastgelegde) werkzaamheids
criteria. De periode van gebruik is nog te kort om op 

basis van surveillance gegevens te kunnen nagaan of 
er een gunstig effect is. Verder onderzoek naar moge
lijkheden voor aanpassing/verbetering van het kink
hoestvaccin is gaande. 

Figuur 1. Aantal kinkhoestaangiften per maand op grond van eerste ziektedag in de 
periode jan 1989-sept 1998. 

aantal 
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Tabel 1. Aantal aangiften en ziekenhuisopnamen 
op basis van eerste ziektedag in de periode van 
1994-1997. 

jaar aangiften ziekenhuisopnamen 

1994 519 276 
1995 341 162 
1996 4231 513 
1997 2671 436 

Overigens is zoals eerder aangekondigd in het In

fectieziekten Bulletin, sinds 1 januari 1999 het vacci
natieschema vervroegd. Kinderen worden vanaf de 
leeftijd van 2 maanden in plaats van 3 maanden ge

vaccineerd.3 Juist kinkhoest bij jonge kinderen kan 
ernstig verlopen en daarom is vervroeging van het 

Jaargang I 0 1999 nummer 3 INFECTIEZIEKTEN BUllETIN 

schema zinvol. 
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M.A.E. Conyn-van Spaendonck, C/E, RIVM 
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Een explosie van Salmonella enterica serovar Enteritidis 

(S. Enteritidis) in België: een grensoverschrijdende problematiek? 

W. van Pelt0 ·b, 0. Ronveaux0 ·c, A. Gallayd.e, W.j. van Leeuwenc, M.-L. Chasseur-Libottef, Y. T.H.P. van Duynhoven°, 

F. van Loock•, C. Godardf 

Inleiding 

In januari 1998 werd door het Nationaal Referen
tie Laboratorium voor Salmonella in het Wetenschap

pelijk Instituut voor de Volksgezondheid Louis Pas
teur in België een opmerkelijke toename waar
genomen van het aantal ingestuurde isolaten Sahno

nella Enteritidis. In figuur 1 wordt de insturing van 
isolaten Salmonella Enteritidis in 1998 vergeleken 
met die in de 2 voorafgaande jaren. Dit toont dat er in 
januari en februari 1998 2,5 tot 3 maal zoveel isolaten 
werden ingestuurd en de verheffing zeker tot aan mei 
voortduurde. Over de hele periode kwam dit neer op 

meer dan 1.000 extra ingestuurde isolaten, een voor 
Nederlandse begrippen enorm aantal. De verheffing 

a) Centrum voor Infectieziekten Epidemiologie (CIE). RIVM. Bilthoven 
bi Microbiologisch Laboratorium voor Gezondheidsbescherming (MGB). 

RIVM, Bilthoven 
c) Laboratorium voor Intectieziektenscreening en Diagnostiek (LIS). 

RNM, Bilthoven 
d) European Programme tor Intervention Epidemiology Training (EPIET) 

tellow 
el Afdeling Epidemiologie. Wetenschapelijke Instituut voor Volksgezond

heid-Louis Pasteur, Brussel 
!) Referentielaboratorium voor Salmonella. Wetenschapelijke lnstituttt 

voor Volksgezondheid-Louis Pasteur, Brussel 

werd in heel België waargenomen maar concentreer

de zich op de noordelijke arrondisementen. 1 Naar 
aanleiding van deze explosie rijst de vraag in hoeverre 
het optreden van salmonella infecties een grensover
schrijdende problematiek is gezien het intensieve 
handels- en toeristenverkeer tussen Nederland en Bel
gië. 

Figuur 1. Verloop Salmonella Enteritidis explosie, 1998, 
in België. 
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De Belgisch-Nederlandse situatie 
Europees verband 

In België worden jaarlijks meer dan 10.000 Salmo~ 

nella isolaten van humane oorsprong uit alle 
sche laboratoria ontvangen en geserotypeerd, en als 
daar bijzondere redenen voor zijn kan er worden ge

faagtypeerd. In Nederland worden alleen isolaten uit 
de streeklaboratoria onderzocht (ongeveer 3.000 hu
mane isolaten per jaar, naar schatting bijna 70% van 

het landelijk, laboratorium bevestigde totaal); stan
daard vindt in Nederland voor seratypes als Salmonel
la Enteritidis faagtypering plaats. Evenals in de om
ringende landen vond in België sinds begin tachtiger 
jaren een epidemische toename plaats van Salmonel
la Enteritidis en een geleidelijke afname van Salmo
nella Typhimurium2, ook in België zijn dit de twee be
langrijkste seratypes van Salmonella enterica. Het 
percentageS. Enteritidis in 1998 in België (62%) is ver
gelijkbaar met dat gevonden in Schotland, Enge
land&Wales, Denemarken en Luxemburg en is hoger 
dan dat in Nederland (45%), Duitsland, Finland, Zwe

den en Zwitserland. Oostenrijk scoort in dit verband 
het hoogst, 86% van de Salmonella isolaten was daar 
in 1998 S. Enteritidis.3 Figuur 2 vergelijkt de verande-

in de incidentie van Salmonella totaal en Salmo
nella Enteritidis in België en Nederland. Tussen 1985 
en 1998 is in België de incidentie van laboratorium 
bevestigde salmonellose verdubbelt tot bijna 
140/100.000 inwoners terwijl deze in Nederland juist 
belangrijk is verminderd tot naar schatting minder 

dan 30/100.000. Hiermee hoort België b~j de Europese 
landen met de hoogste incidentie laboratorium beves-

cidentie per 
enkele Europese landen W~'·er!:re!lrev.r•n. 

kend.2 Engeland& Wales hadden 
39/100.000; Schotland, 1996, 40; 
41; Zwitserland, 1992, 79; \JV'.>L,:u< 

1998); België, 1998, 86; Nederland, 1994, 

kele Europese landen konden alleen de 
de percentages S. Enteritidis op het totaal aan Salmo
nella isolaten gevonden worden: Frankrijk piekte in 
1994 met 34% S. Enteritidis; !talie in 1992 met 57% 2 . 

Hierbij moet bedacht worden dat verschillen tussen 
de landen mede veroorzaakt worden door onduidelijk
heid over de dekkingsgraad van de laboratoriumsur
veillance, verschillen in toegankelijkheid van de ge
zondheidszorg en medische consumptie en verschil
len in het gebruik van diagnostiek. 

Faagtypering en bronnen onderzoek 

Om te trachten de explosieve toename in België in 
de eerste maanden van 1998 te verklaren heeft in 
maart een landsbreed patiënt-controle onderzoek 

plaatsgevonden op basis van alle positieve bevindin
gen van Salmonella uit het reguliere feces onderzoek.4 

Figuur 2. Salmonella incidentie in België(BE) en Nederland(NL) tussen 1985 en 1998. 
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Teneinde aannemelijk te kunnen maken dat de over
maat patiënten veroorzaakt is door een gemeenschap
pelijke bron en om in principe de mogelijkheid te 
hebben deze te kunnen identificeren heeft er in de 

maand maart ook faagtypering plaatsgevonden. Geen 
vcrantwoordelijk voedsel of andere significant verkla
rende faktor kon worden aangetoond. De resultaten 
van de faagtypering in de maand m aart in België wor
den in tabel 1 vergeleken met die in Nederland in de 
jaren 1997 en 1998. In Nederland , evenals in de ande

re Europese landen2 , is faagtype Pt 4 het dominante 
taagtype bij S. Enteritidis en komt faagtype Pt 21 wei
nig voor (ongeveer 3%). Opmerkelijk is dat tijdens de 

Salmonella explosie in België in maart 1998 het faag
type Pt 21 veel belangrijker was en vrijwel even vaak 
voorkomt als Pt 4 (respectievelijk 48% en 43 %). Hoewel 
noch voor noch na de verheffing de fractie Pt 21 is be
paald mag toch aangenomen worden dat die basaal 
vergelijkbaar is met het buitenland en dat de ver
heffing primair te maken heeft gehad met een be

sm etting met S. Enteritidis Pt 21. Een tweede peilmo
ment voor faagtypering in België zou dit aannemelijk 

kunnen m aken. In Nederland komt de verhouding Pt 
4, Pt 21 goed overeen met die gevonden in niet huma

ne bronnen. Duidelijk is dat kip en kippe-eieren de be
langrijkste bron zijn voor de ontvangen S. Enteritidis 
isolaten, maar dat er geen specifieke bron is voor Pt 
21. Ook de regionale verdeling in Nederland in het 
voorkomen van Pt 21 bij de mens is vergelijkbaar met 
d ie van S. Enteritidis totaal (figuur 3). De incidentie 
van S. Enteritidis is in de zuidelij ke Nederlandse pro

vincies in het algemeen hoger dan in de noordelijke, 
eind j aren tachtig waren de zuidelijke provincies ook 
de eersten waar salmonellasis a ls gevolg van S. Ente
ritidis infecties belangrijk toenam. Ten tijde van de 
verheffing in België werden in Nederland slechts 15 
patiënten met Pt 21 gevonden in de eerste 5 maanden 
van 1998, deze woonden verspreid over heel Neder-

Tabel 1. S. Enteritidis isolaten 1997-98, Nederland 
en België. 

Bron S. Fnteritidis isolaten Aanta l Pt 4(%) Pt 21 (%) 

(1997/' 98) 

Nederland 
Humaan. (1997-1998) 2220 75,7 3,1 

Kip, kippe-eieren 460 82,2 1.7 

Dieren anders dan kip 33 75.8 0 

Overige bronnen 256 79.3 6,6 

Niet-humane bronnen, 
totaa l 749 80.9 3,3 

Belgie 
Humaan. maart 1998 415 43 .4 48 
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land . Gezien de omvang van de explosie in België is 
het opvallend dat hiervan niets te merken was in Ne
derland. In 1998 werden in Engeland twee outbreaks 
beschreven van S. Enteritidis Pt 21 waaronder een in 

oktober betreffende Britse toeristen terugkerend uit 
België; als vermoedelijke oorzaak werd het eten van 
besmette cakes in Oostende genoemd .5 In 1998 meld
de ook Schotland meer Pt 21 te hebben gevonden bij 
kippen van een pluimveehouderij en omstreeks 21 pa
tiënten m et Pt 21, iets meer dan gebruikelijk. In 1995, 

werd Pt 21 geassocieerd m et een salmonellose explo
sie in Oostenrijk in de provincie Tirol verantwoorde
lijk voor bijna 1.000 salmonellose gevallen. De besmet

ting was terug te voeren op een groot eieren 
producerend bedrijf. 2 In België is een dergelijke regio
nale clustering niet te verwachten doordat eierenpro
ducerende bedrijven hun afzet hebben door het hele 

land . 

Discussie en conclusie 

België lijkt een bijzonder groot S. Enteritidis pro
bleem te hebben waarvan de recente explosie met het 
weinig voorkomende faagtype Pt 21 waarschijnlijk 
slechts een symptoom is. Opvallend is dat dit heel Bel
gië treft maar tot de landgrens beperkt blijft. In Duits
land, Frankrijk en Nederland lijkt het S. Enteritidis 
probleem bij de mens niet alleen in absolute zin maar 
juist ook in relatieve zin aanzienlijk minder groot. 
Zonder dat er bewijs is voor een specifieke voedsel 

component laat staan van een producent blijft het 
verba nd met besmette eieren zeker tot de mogelijkhe
den behoren. Van in België geproduceerde eieren kan 
m en zich voorstellen dat de afzet weliswaar door het 
hele land plaatsvindt maa r zich tegelijkertijd beperkt 
tot België. Dit beperkt het S. Enteritidis probleem tot 

België. Voor een vergelijking met Nederland geldt dat 
de verwerking van rauwe eieren in gerechten in Bel

gië gebruikelijker is. Dit geldt ook voor de provincies 
in Nederland beneden de grote rivieren, wat mede 
een verklaring kan zijn voor de hogere incidentie S. 
Enteritidis in deze provincies. Afgezien van infecties 
m et S. Enteritidis , is de incidentie van de laboratori
um bevestigde salmonellose in België op zich al zeer 
hoog. Grote verschillen in zulke incidenties tussen 

landen kunnen veroorzaakt worden door verschillen 
in drempel om voor gastra-enteritis naar de huisarts 
te gaan en verschillen in richtlijnen voor huisartsen 
om feces te laten onderzoeken. Zo blijkt uit Neder
lands onderzoek naar schatting slechts 10% van de 
m en sen met een gastra-enteriti s infecti e de huisarts te 
bezoeken en hiervan bij minder dan 40 % de feces te 
worden onderzocht. Om de werkelijke omvang van 
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Q <21 
21-35 
>35 

c:=J <0.089 
11 0.089-1.078 

>1.078 

Incidentie S. Enteritidis I I 00.000 
1997-1998 

Incidentie S. Enteritidis Pt21 I I 00.000 
1997-1998 

Figuur 3. Geografische distributie tussen 1997-1998 van Salmonella Enteritidis, totaal en Pt 21. 

het probleem te kunnen inschatten is het noodzake
lijk om de diverse niveaus van selectie-bias in kaart te 
brengen, dit is niet alleen voor België maar voor alle 
Europese landen van belang om valide vergelijkingen 
tussen landen te kunnen maken. Het standaard toe

passen van faagtypering van met name S. Enteritidis 
in België, maar feitelijk ook van S. Typhimurium. is 
noodzakelijk om abnormale veranderingen in het op

treden van de diverse faagtypes eerder te kunnen her

kennen. 
Het gelijktijdig voorkomen van specifieke faagty

pes bij de mens en in de diverse niet-humane bron
nen voor salmonella geeft aangrijpingspunten voor 
nader onderzoek en interventie. Voorts kan beter wor

den geanticipeerd op actuele gebeurtenissen met be
trekking tot specifieke faagtypes in het buitenland 
zoals deze regelmatig worden gemeld binnen ENTER
net. Van groot belang is het exploreren van het histo
rische Belgische materiaal en het bijeenbrengen van 
informatie uit humane en niet humane bron om ver

volgens deze informatie up-to-date te houden. Dit is 
in Nederland de afgelopen jaren uitgevoerd en heeft 
geresulteerd in een applicatie voor early-warning en 
historische naslag welke op het RIVM beschikbaar is 
voor raadpleging op internet.6·7 Het is voor beide lan
den van belang de grote verschillen in hun salmonel

la problematiek te begrijpen en om gezamenlijk een 
vinger aan de pols te houden . 

Literatuur 

1) Ronveaux 0, Gallay A. Van Loock F, Chasseur-Ubutte M-L Stij· 

ging van het aantal geregistreerde gevallen van Salmonella En

teritidis in België. Epidemiologisch Bulletin van de Vlaamse Ge

meenschap 1998; No 2:3-5. 

2) In : Salmonella enterica Serovar ErHeritidis in hu mam and ani

mals - Epidemiology, pathogenesis and control. AM Saeed Ed. 

Jowa State University Press, Ames, 1999: 19-122. 

3) Enter-net Quarterly Salmonella Reports, 1998 

4) Gallay A, Ronveaux 0, Chasseur-Libotte M-I.. Van Loock F Epidé

mie de gastro-en térites à Salmonella Enteritidis en Belgique, 

janvier 1998. Diagnostic et surveillance des maladies infectieu

ses, Bruxelles, 13/11 /1 998. Proceedings. ppS%0 

S) CDSC. Outbreak of Salmonella enteritidis ph a ge type 21 among 

British tourists returning from Ostend. Commun Dis Rep CDR 

Wkly 1998; 8:389-392 

6) Pelt vun W. Leeuwen van INJ,Duynhoven va11 YfHI' Een opzet 

voor early warning van Sa lmonella injècties. Injectieziekten 

Bulletin 1998: 9(5): 121-124 . 

7) Pelt W van, Leeuwen IN] van,Duynhoven YTI-/P van , 7.ee H va11 

der, Giessen AW van. Eurly-warning voor risico op salmonellose 

hij de mens door surveillance bij landhouwhuisdiere11 en voed

sel. Injectieziekten Bulletin 1998; 9(8): 200-202. 

55 



56 

De Infectieziektewet 

Oe oude wet 

De infectieziektebestrijding vindt plaats binnen 
een wettelijk kader dat gevormd wordt door de Wet 
collectieve preventie volksgezondheid (WCPV) en de 
Wet bestrijding infectieziekten en opsporing ziekte
noorzaken (WBI). Een centraal uitgangspunt in de 
opzet van de infectieziektebestrijding is het streven 
naar een aanvaardbaar evenwicht tussen het belang 
van de volksgezondheid en respect voor de rechten 
van de (mogelijke) geïnfecteerde personen. Doelste l
ling is deze ziekten zoveel mogelijk terug te dringen 
en daarbij de inbreuk op vrijheidsrechten zo gering 

mogelijk te houden. 
De WBl bevat regels om de verspreiding van infec

tieziekten onder de bevolking tegen te gaan, zoals de 
aangifteplicht en de eventuele dwangmaatregelen die 
genomen kunnen worden . De bestaande WBI dateert 

uit 1928 en is niet meer in overeenstemming met ge
noemde doelstelling. Allereerst ligt in de WBI het ac

cent nog op afzondering van de geïnfecteerde patiënt, 
terwijl dat door de toegenomen medische mogelijk
heden van preventie en behandeling van infectieziek

ten zelden meer nodig is. Vervolgens vertoont de WBI 
ook wezenlijke tekortkomingen op het gebied van de 
rechtsbescherming. 

Om het evenwicht tussen het belang van de volksge
zondheid en respect voor de rechten van (mogelijke) 
geïnfecteerde personen te herstellen is de WBI aange

past. 

De nieuwe wet 

Op 7 juli 1998 is de nieuwe Infectieziektewet gepu
bliceerd in het Staatsblad nr. 394 en op 1 april a.s . 

treedt deze inwerking. De Infectieziektewet gaat 
ervan uit dat de bestrijding van infectieziekten zoveel 
mogelijk op basis van vrijwilligheid verloopt. Voor het 
geval vrijwillige medewerking niet tot het gewenste 

Lezenswaardig 

Het is niet altijd makkelijk om op een GGD op de 
hoogte te blijven van belangrijke ontwikkelingen in de 
wetenschap. In deze nieuwe rubriek zal voortaan een se
lectie gepresenteerd worden van artikelen over infectie
ziekten uit medische tijdschriften, die voor de dagelijkse 
praktijk op de GGD relevant zijn. Deze tijdschriften zijn 
te vinden in iedere medische bibliotheek. 

Gelezen: 
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resultaat zou leiden, kent de Wet twee dwangmaatre
gelen: gedwongen opneming ter isolatie en gedwon

gen medisch onderzoek. Een minder zware maatregel 
is een beroepsverbod voor geïnfecteerde personen die 
betrokken zijn bij voedselbereiding of de verzorging 

van anderen. Ook zijn maatregelen mogelijk als het 
verbod gebouwen of terreinen te betreden en het ont
smetten ofvernietigen van waren. 

De meldingsplichtige ziekten zijn in de Infectie
ziektewet ingeperkt en anders ingedeeld. In groep A 
(door de arts alleen al bij vermoeden te melden) is a l

leen kinderverlamming (poliomyelitis) nog melding
plichtig. In groep B (door de arts te melden bij vast
stellen van de diagnose of bij vermoeden bij een 
patiënt die medewerking aan het onderzoek weigert) 
zit een aantal 'oude' A-ziekten, een drietal is nieuw 

(hepatitis C en paratyfus Af C) en een viertal is verval
len (lepra , scabies, tetanus en typhus exanthemati
cus). Alle vier de (-ziekten zijn komen te vervallen. 

Nieuw is dat de Wet ook een meldingsplicht voor 
laboratoria kent, die diagnostiek verrichten op het ge
bied van infectieziekten. Het gaat hierbij merendeels 
om aandoeningen die zo zelden voorkomen dat de be
handelend arts mogelijk niet aan een melding denkt. 
maar het voor de bescherming van de volksgezond
heid wel van belang is de bron van de besmetting te 

onderzoeken. 
Tenslotte kent de nieuwe Wet een artikel dat be

paalt dat een instelling aan de GGD moet rapporteren 

als zich een ongewoon aantal zieken met diarree, 
geelzucht, huidaandoeningen of andere ernstige aan
doeningen van vermoedelijk infectieuze aard voor

doet onder de bewoners of onder het personeel. 
De complete tekst van de wet en de memorie van 

toelichting is te vinden op de website van het Ministe

rie van VWS: www.minvws.nl 

A Warris, IGZ 
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Behr MA, Warren SA, Salamon H, Hopewell PC, Ponce 

deLeon A, Daley CL, Sm all PM Transmission of Mycobac
terium tuberculosis from patients smear-negative for 

acid-fast bacilli. Lancet 1999;353:444-9. 

Hoe besmettelijk is iemand met tuberculose (aange

toond door een positieve sputumkweek) waarbij het di

rect microscopisch preparaat van sputum negatief is. 

Behr et al. onderzocht 71 clusters in San Fransisco. Onge

veer 17% van de tuberculosegevallen werd opgelopen van 

iemand die een negatiefmicroscopisch sputumpreparaat 

had. De relatieve besmettelijkheid van deze patiënten 

was ongeveer een vijfde met sputum prepa-

raat positieve tuberculosepatiënten. De belangrijkste 

conclusie is dat patiënten waarbij het directe microscopi

sche preparaat negatief weliswaar minder, maar toch 

ook besmettelijk zijn. 

Dawes M, Hicks NR, Fleminger M, Goldman D, Ham

ling .J, Hicks Lj. Treatment for head Jice. BlvU 

1999;318:385-6. 

In Engeland bestaan dezelfde problemen met hoofd

luisbehandeling als in Nederland. Dawes et al. deden een 

Iiteratuursearch naar de meest effectieve behandeling 

(evidence based). Ze kwamen niet veel verder dan één re

view uit 1995 (Vander Stichele et al, BMJ 1995;311:604-8). 

over lokale resistentie waren niet te vinden. 

Grieco A, Vecchio FAJ, Natale L, Gasbarrini G. Acute 

liver alter malaria prophylaxis with mefloquine. 

Lancet 1999;353:295-6. 

Grieco et al rapporteren een bijwerking van meflo

quine: acuut leverfalen bij een gezonde vrouw van 46 

jaar. De bijwerking is gelukkig zeer zeldzaam en reversi

beL 

U, Schwenke S,] elinek T, Warhurst. 

with rheumatoid 

Malaria-testen zijn in opmars. Grobusch et al. onder

zochten hoe vaak deze testen vals postitieve uitslagen 

geven (de test geeft aan dat er malaria is terwijl de per

soon geen malaria heeft) bij 91 patiënten met reumafac

tor in het bloed. In 3-16% van deze patiënten was de test 

vals positief 

Havlir DV, Barnes PF. Tuberculosis in Patients with 

Human Immunodeficiency Virus Infection. New Engl ] 

Med 1999;340:367-73. 

In deze uitgebreide review geven Havlir en Barnes een 

overzicht van de specifieke aspecten van tuberculose bij 

behandelt 

Ullr~<eDr<ew in op de 

tuberculose. 

LA, Benson P, Sneller \1, Butler ]C, Tlwmpson 

RS, Chen RT, Lewis LS, C:1rlone G, DeStefano F, Holder P, 

Lesl1ava T, Williams WW. of Revaccination with 

Pneumacoccal Polysaccharide Vaccine. ]AMA 1999; 282: 

243-8. 

Vaccinatie tegen pneumokokken wordt in de VS al 

aanbevolen voor iedereen ouder dan 65 jaar. In Neder

land wordt tot nu toe een strikter indicatie gebruikt, o.a. 

personen die een splenectomie hebben ondergaan. Een 

probleem bij dit vaccin is de beperkte werkingsduur 

waardoor regelmatig revaccinaties nodig zijn. Jackson et 

al. onderzochten of deze revaccinaties gepaard gaan met 

meer bijwerkingen dan de primaire vaccinatie. Dit bleek 

inderdaad het geval; bij eerder gevaccineerden had 15''{, 

van de 228) een lokale reactie terwijl de nooit gevac

cineerden maar in 3% (10 van de 337) deze bijwerking 

hadden. Bijwerkingen waren niet gerelateerd aan de 

duur tussen de eerste en de tweede vaccinatie. Overigens 

deden zich in beide groepen geen ernstige bijwerkingen 

voor. 

Larkin M. Influenza information spreads across the 

web. Lancet 1999;353:77 

Internet is bij uitstek een geschikt medium om iets te 

weten te komen over een wereldwijde snel veranderende 

infectie als influenza. Larkin geeft een overzicht van inte

ressante sites. In de praktijk zijn de volgende twee het han

digst: 'Flunet' http:// oms.b3e,jussieu.fr/flunet/ en 

European Influenza Surveillance Scheme: 

http :ffwvvw.eiss.org/. 

Schrijver RS, van Oirschot ]T, Dekker A, Schneider 

MME, van Knapen F, Kimman TG. De runderziekte mond
en klauwzeer is geen zoönose. Ned Tijdschr Geneeskd 

1999; 143:107-8. 

Is hand-, voet- en mondziekte bij mensen net zo iets 

als mond- en klauwzeer bij runderen en varkens? Schrij

ver et al. zijn in een ingezonden brief duidelijk: nee. 

Mond- en klauwzeer is absoluut ongevaarlijk voor men

sen en heeft niets te maken met hand-. voet- en mond

ziekte bij mensen. 

H.V. 

P.s. De artikelen uit de NEJM volgen in het komen

de Infectieziekten Bulletin. 
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I GZ 4 - weken overzicht 

Aantal aangegeven gevallen van infectieziekten over de periode I - 28 Februari 1999 ( week OS - 08) in Nederland 

Number of noti(led cases of infectious diseases for the period of I - 28 February 1999 (week 05 - 08) in the Netherlands 
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Aangegeven gevallen van infectieziekten in Nederland per 4 weken, 1998 - 1999 
Noti(led cases of infectlans diseases in the Netherlands per 4 weeks, 1998 - 1999 
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Overzicht van bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg 
aangegeven gevallen van infectieziekten over de periode 
I t/m 28 februari 1999 (week OS - 08). 

Er werden 3 personen met buiktyfus gemeld. Alle 
patiënten hadden de ziekte in Azië opgelopen. Zij 
waren geen van allen gevaccineerd. 

Bacillaire dysenterie werd gediagnostiseerd bij 23 
personen. De infecties werden veroorzaakt door S.son
nei (17) en S.flexneri (6). In 16 gevallen liep men de be
smetting in het buitenland op, te weten in Afrika (6), 
Azië (3), Midden- en Zuid-Amerika (7). 

Van hepatitis A werden 56 gevallen gemeld. Zes 
personen waren vermoedelijk in het buitenland be
smet, te weten 2 in Afrika, 1 in Midden-Amerika en 3 

in Europa. 
Bij 28 personen werd hepatitis B vastgesteld. Acht 

patiënten werden mogelijk besmet via seksueel con

tact, 1 patiënt via een tatoeage en 1 patiënt door een 
familielid. In de overige 18 gevallen is de bron van 
besmetting onbekend. 

Er werden 7 gevallen van legionellapneumonie ge
meld. Drie patiënten liepen de ziekte vermoedelijk op 
tijdens een verblijf in een hotel in Frankrijk en 1 pa

tiënt tijdens een verb lijfin een hotel in Spanje . Van de 
overige patiënten is de bron onbekend . 

Lepra, type borderline lepromateus, werd gedia

gnostiseerd bij een uit Suriname afkomstige man. 
Bij 5 patiënten werd leptospirose gediagnostiseerd. 

Twee patiënten zijn veehouders. 1 patiënt had ge

zwommen in een meertje in Frankrijk en 1 patiënt 
was in Nederland in contact geweest met slootwater. 
Van de vijfde patiënt is geen bron bekend. 

Er werden 16 personen met malaria aangegeven. 
De patiënten waren in de volgende gebieden ge
ïnfecteerd: West-Afrika (5 P.falciparum, 1 P.ovale), 
Oost-Afrika (3 P.falciparum, 1 menginfectie: P.falcipa
rum/P.vivax, 1 P.ovale en 1 P.onbekend), centraal Afri
ka (1 P.falciparum), Zuid- èn Oost-Afrika (1 P. falcipa
rum) en Azië (2 P.vivax). 

Het aantal aangegeven personen met meningococ

cosis bedraagt 67. 
Er werden 2 gevallen van morbilli gemeld. Beide 

patiënten waren gevaccineerd. 
Ornithosisfpsittacosis werd bij 1 patiënt gediagnos

tiseerd. Hij had contact gehad met een zieke papegaai. 
Er werd 1 geval van paratyfus B gemeld. De patiënte 

had de ziekte opgelopen tijdens een verblijf in Malawi. 
Pertussis werd bij 266 personen gediagnostiseerd, 

waarvan er 45 niet of onvolledig gevaccineerd waren. 

De reden van het niet vaccineren betrof bij 21 patiën
ten de leeftijd en bij 5 patiënten de levensbeschou
wing. Bij 3 patiënten was sprake van een medische 

reden en van 16 patiën ten was de reden van het niet 
vaccineren onbekend . Van 10 patiënten was de vacci
natiestatus niet bekend. 

Er werd 1 geval van Qkoorts gemeld. Er zijn geen 
aanwijzingen omtrent de bron. 

Er werden 57 meldingen van scabies ontvangen , 
waarvan 18 afkomstig uit opvangcentra voor asielzoe
kers. In de overige gevallen ging het om gezins- en 
solitaire besmettingen. 

Het in de tweede vierwekenperiode van 1999 ge
diagnostiseerde aantal gevallen van tuberculose dat 

in dezelfde periode bij de lGZ werd geregistreerd be
draagt 21, waarvan 7 bij Nederlanders en 14 bij perso
nen met een buitenlandse nationaliteit. 

Wegens voedselvergiftiging/-infectie werden 14 
personen gemeld. Drie van de aangegeven patiënten 
zijn werkzaam in de levensmiddelensector en 1 in de 
verzorgende sector. Er deed zich 1 gezinsinfectie voor 
met in totaal 3 personen. Na een gezamenlijke maal

t ijd van 13 gemeenteambtenaren in een chinees res
taurant werden 7 personen ziek. 

Van gonorroe werden 69 gevallen gemeld, waar
van 57 geconstateerd bij mannen en 12 bij vrouwen. 

Primaire en secundaire syfilis werd vastgesteld bij 
5 mannen en 4 vrouwen. 

Er werden 2 gevallen parotitis epidemica gemeld. 

Poliomyelitis in Nederland 

Op 16 maart 1999 promoveert Paul Oostvogel op de 
' Beheersing van poliomyelitis in Nederland'. Tijdens 
de polio-epidemie in 1992-93 was hij werkzaam op het 
RNM als medisch microbioloog in opleiding. Hij was 
nauw betrokken bij het onderzoek ten tijde van deze 

explosie en werkte mee aan het opzetten van het WHO 
netwerk voor de laboratori um-diagnostiek van polio
myelitis. 

De eerste twee hoofdstukken van het proefschrift 
schetsen een beeld van de geschiedenis van de beheer
sing van poliomyelitis en beschrijven de explosies we
reldwijd in de periode 1976-1995 . Vervolgens wordt in
gezoemd op de epidemie in Nederland in 1992-93. 
Allereerst wordt een algemene beschrijving van deze 

epidemie gegeven (71 patiënten), waarna ingegaan 
wordt op details van het onderzoek, o.a. de circulatie 
van het poliovirus bij schoolkinderen en in de algeme
ne bevolking. Ook worden de resultaten van de surveil
lance van acute spierverlamming als belangrijke pijler 
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Notified cases of infectious diseases registered at the 
lnspectorate for Health Care, I - 28 February 1999 
(week 05 - 08). Summary of the main points 

During the past four-weekly period 3 persons have 
been notified for typhoid fever. All patients caught 

the disease in Asia. 
For bacillary dysentery 23 cases have been noti

fied, caused by S.sonnei (17) and S. flexneri (6). Six

teen patients had been infected abroad. 
Hepatitis A was diagnosed in 56 patients, ofwhom 

6 had been infected abroad. 
For hepatitis B 28 cases have been reported. Eight 

patients had been infected by sexual transmission, 1 

patient by the application of a tattoo and 1 patient by 

a family member. In the other 18 cases the cause of 
the infection could not be established. 

Legionnaires disease was diagnosed in 7 persons. 
Three patients had been infected in France and 1 pa
tient in Spain. 

Leprosy was diagnosed in a patient who was bom 

in Suriname. 
Five persons have been reported for leptospirosis. 

Two patients are stock farmers and 2 other patients 
had contact with surface water. In the fifth case the 
souree of the infection is unknown. 

For malaria 16 cases have been reported. The pa

tients had been infected in the following malarious 
areas: West Africa (5 P.fakiparum, 1 P.ovale), East Afri

ca (3 P.falciparum, 1 mixed infection: P.fakiparum/ 
P.vivax, 1 P.ovale and 1 P.unknown, central Africa (1 

van de mondiale uitroeiing van poliovirus, gepresen

teerd. De discussie tenslotte richt zich voornamelijk 
op circulatie van het poliovirus in Nederland voor, tij
dens, en na de epidemie van 1992-93. Sinds die epide

mie is twaalf maal een incidentele isolatie van polio
virus gerapporteerd. Geen van deze patiënten had 
poliomyelitisachtige verschijnselen. Tweemaal betrof 
het wild poliovirus, waarvan één gerelateerd kon wor
den aan een incident bij productie van poliovaccin. 
De overige 10 isolaten waren vaccin-virus, meestal te 

relateren aan import. In Nederland wordt actief on
derzoek verricht op het gebied van planmatige moni
toring van poliovirus in het milieu. 

Mondiale uitroeiing van het poliovirus is de ultie
me vorm van bestrijding van een infectieziekte. Hier
toe zijn we hard op weg. De voortgang van het WHO

eradicatieprogramma lhttp://vvww.who.int/gpv/] is in
drukwekkend: in 1997 werden wereldwijd nog maar 
5100 gevallen van poliomeyelitis aan de WHO gerap
porteerd ( een afname van bijna 90% sinds 1988). Er 

zijn voldoende aanwijzingen dat poliovirus zal wor-

P.falciparum), South Africa and East Africa (1 P.faki
parum) and Asia (2 P.vivax) 

Sixty-seven patients were notified for meningo
coccosis. 

Two cases of measles were reported . Both patients 

had been immunized. 
Ornithosis was diagnosed in 1 patient who had 

contact with a diseased parrot. 
One patient was reported for paratyphoid fever B. 

She had been infected in Malawi. 
Pertussis was diagnosed in 266 patients, 45 of 

them hadnotbeen immunized. 
For scabies 57 persons were reported. 
Tuberculosis was diagnosed in 21 patients, inclu

ding 14 persons offoreign origin. 

For foodborne infections 14 persons were repor
ted. Three patients are food-handlers and 1 patient is 

a health care worker. One family-outbreak was repar
teel invalving 3 persons. Seven out of 13 municipal of: 

ficials became ill after eating together in a chinese 

restaurant. 
For gonorrhoea 69 cases have been reported: 57 

diagnosed in men and 12 in women. 

Primary and secondary syphilis was diagnosed in 
5 men and 4 women. 

Mumps was diagnosed in 2 patients. 

den uitgeroeid. Uiteindelijk zal dus ook voor Neder

land het voorkomen van poliovirus tot de verleden 
tijd gaan behoren. 

Control of poliomyelitis in the Netherlands. 
Towards eradication of a disease. P.M. Oostvogel 
(thesis), ISBN: 90-393-2043-8, Pasmans Offsetdrukkerij 

b.v. Den Haag, 1999 LW 

l'iguur: Aangifte van poliomyelitis in Nederland, 1992-
1998 (Bron: IGZ). 
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Overzicht registratie Laboratorium-Surveillance 

Infectieziekten 

Bacteriële ziekteverwekkers, week 05 - 08, 1999 

Boeterial pathogens, weeks 05 - 08, 1999 

INFECTIEZIEKTEN BUllETIN 

week 
49-53 
totaal 

week 
OI- 04 
totaal 

week 

05-08 
totaal 

cumulatief totaal 

tlm week 08 
1999 

cumulatief totaal 
tlm week 08 
1998 

Salmonella . ................. 133 . ........... 120 . ........... I 02 . ........... 222 . ........... 230 ...... . 
S. Bovismorbificans . . . . . . . . . . I ... 4 . I . . . . . . . . . . 5 .... 4 .. 
S. Brandenburg.. . 2 ... I ............... 2 . . . . .. 2 .. 3 
S. Emeritidis. . . .... 43 ... 29 .... 30 . . ..... 59 .... 81 
S. Enteritidis : pt 4. . . . .... 31 . . . . . . . . . 18 . . . . . . . . . 19 
S. Emeritidis : pt 6. I 
S. Enteritidis : pt 21 . . . . . 2 
S. Goldcoast. ................... 3 
S. Hadar. . . . ... 3 
S. lnfantis . . . . .. 4 
S. Livingstone. I 
S. Panama. . .... 3 
S. Paratyphi B . . . I 
S. Typhi. I 
S. Typhimurium. . . . 45 
S. Typhimurium 60. I 
S. Typhimurium : 40 I . . ... 7 
S. Typhimurium : 506. . . ... 9 
S. Typhimurium : 510. . ...... 3 
S. Virchow . . . . . . . . . . I 
Overige Salmonella . ... 25 ( 19) 1 .. 

... 2 
. 2. 

... 2 

..... 4 

I 
.... 2 ........ . ...... 2 

I 
... 52 

...... 2 
... 4 

12 
.3 

.. .. 26 (15) 1 

... 2 

... 6 

... 37 

11 
.. 3 .. 

. 20 (16) 1
• 

.2 
... 3 

I 
... 4 
.. 2 

.. 7 
.. . 89 

.... 2 
. . 4 

... 23 
.... 6 

.... 46 

I 
...... 2 

12. 
..... 7. 

.. ..... 4. 
I 
I 

... 78 . 
.. 2 

... 9 . 
.... 21 

. 8 .. 
... 3.. 

. ... 33 

Shigella .................... 42 . ............ 23 .. ........... · .............. 23 . ............ 32 ....... . 
Shigella boydii. . . . . . . . . . . ...... 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Shigella dysenteriae I ... 2 ..... 2 .... . .. . . . 
Shigella flexneri 17 ... 8 . . . . . . . . . . . . . . . . ... 8 
Shigella sonnei . . . . .... 20 . . . . . . . . . . . 13 13 
Shigella spp2 . . . . . . . . . . . . . . . 

. .. 4. 
15 . 
13 

Campylobacter .............. 21 I ............ 166 . ........... 123 . ........... 289 . ........... 381 

Listeria . .................... I .............. I ............................. I .............. 2 ........ . 
Listeria monocytogenes . . ... I I . .. . . I .. 2 
Listeria spp2 . . . . . . . • . . • . • • . . . . . . . . • . . • .. • .. • ... 

Legionella .................. • .............. · .............. 2 . ............. 2 . ............. 3 ........ . 
Legionella pneumophila . . I I I .. 3 . 
Leg1onella spp 2 . I . . . . . . . . . . I ...... . . . 

Bordetella .................. 28 . ............ 15 . ............ 22 . ............ 37 . ............ 15 ....... . 
Bordetella pertussis . . 28 ... 15 ... 22 .. 37 15 
Bordetella parapertussis. 
Bordetella spp2 .. 

Haemophilus influenzae ....... 4 . ............. 7 . ............. 8 . ............. 15 . ............ 7 ........ . 
type b. . .......... 2 ... 2 . . ... 2 .... . . . . . . ..... 4 . . . . . . . . . . . .... . . .. . 

Streptococcus pyogenes ....... 17 . ............ 15 . ............ 19 . ............ 36 . ............ 42 ....... . 
steriel compartiment 

E.coli 0157 . ................. I .............. I .............. I .............. 2 . ............. I 

Aantal faecesmonsters . ....... 8296 .. ......... 7791 ........... 7383 . .......... 15174 . ......... 16160 .... . 

Bron: Project Lahoratonum-Surve!llance lnfectJeZJekten il.SI) van het RIVM. DH overzicht bestaat uit: 
1. Aantal meldingen van Salmonella. ingestuurd voor typering naar het laboratorium voor lntectieziektendiagnostiek en Screening (LIS! van het RNM 

door de streeklaboratoria. Dit betreft in principe alleen de eerste isolaties bij de mens. 
2. Aantal meldingen van Shigella. Campylobacter. Legionella en Bordetella door de Streeklaboratoria aan het LSl 
3. Aantal meldingen van Haemophilus inOuenzae. Streptococcus pyogenes en Lcoli door de Streeklaboratoria aan het LSL 

N.B. Deze aamallen kunnen per abuis tweede isolaties m.b.t. eenzelfde ziektt>-episode bevatten. 
Aam al serotypen I species " niet nader geïdentificeerd 
Bijzonderheden: In verband met het overgaan naar het Engelse faagtyperingssysteem is het niet mogt'lijk de aantallen van deze nieuwe rypes over voor
gaande periodes te melden 
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Registratie virologische laboratoria 

Positieve uitslagen virologische laboratoria, week OS - 08, 1999 
Positive results from laboratoria for virology, weeks 05 08 1999 

Adenovirus ... 
Bofvirus 
Chlamydia psittaci ...... . 
Chlamydia trachomatis. 

week 

49-53 
totaal 

.. 78 . 

. .. 3 ... 
.. 391 

.. 3 ... 

. . 41 

week 
OI- 04 
totaal 

. ... 71 

. 4 ... 
.... 318 

... I 
. . 31 

Coxiella burnetii. . 
Enterovirus .... 
Hepatitis A-virus .. 
Hepatitis B-virus .. 
Hepatitis C-virus . 
Influenza A-virus 
Influenza B-virus .. 
Influenza C-virus 

. . . . . . . . . 27 ....... . . 33 

Mazelenvirus .. 
Mycopl. pneumoniae 
Parainfluenza . 
Parvovirus . 
Rhinovirus . 
RS-virus . 
Rotavirus 
R. conorii. 
Rubellavirus . 

.. 74 

. . 62 

.. 26. 

. . 33 

. . 92 .. 

. . 39 . 

.. I 

.. 17. 

.. 1033 
. 25 .. 

. I 

... 78 
. . 54 
. . 93 
.. 71 

. I 
... 57 . 

. . . . . . . . . . 23 
. .......... I 

. .. 11 

. . . 199 .. 
.... 71 

week 
05-08 
totaal 

. 74 

. . . . . 309 

. 56 
.. 21 

. 83 

. 41 
. . . . . . 121 

. . . . . 66 

.... 56 
...... 27 .. 

... 2. 
. . . . . . 12 

. 60 . 
.... 161 

. . . . . . I 

cumulatief totaal 

tlm week 08 
1999 

cumulatief totaal 

t/m week 08 
1998 

. 145 

. 4 . 

. 627 . 

..... I 
. 87 
. 54 . 
. 161 
. 95 . 
. 214 . 

. . . . . 137 . 

. I 
.. 113 

. 50 . 

.3 

. 23 . 
......... 259 

. ....... 232 

. . . . . I . 

... 166 

. .. 10 .. 
. 493 

. .. 3. 

... 35 .. 

. .. 97 
. 116 . 

... 196 .. 

... 35 

... 10 .. 
.. 3 . 

... 4 . 
140 

. .......... 50 .. 
.. 25 ..... 

. .......... 20 . 
. ......... 753 

. 585 .. 
. .. 4. 

. 6. 

De weergegeven getallen zîjn gt>baseerd op de aantallen positieve resultaten zoals door de leden van de werkgroep Klinische Virologie. Zonder toe~ 
worden. sten1n1ing: van de n1ogen deze niet voor andere doeleinden 

Contactpersoon: L.M. RIVM · 2743551 

Herziening van het HIV-testbeleid. 

Volgens een op 20 januari 1999 uitgebracht advies 
van de Gezondheidsraad aan de Minister van Volksge
zondheid, Welzijn en Sport is de tijd rijp voor minder 
terughoudendheid bij het aanbieden van de HIV-test 
in de gezondheidszorg. De therapeutische mogelijk

heden voor serapositieven en aids-patiënten zijn de 
laatste jaren sterk verbeterd. Daardoor wegen de voor
delen van een vroege diagnose op tegen de daaraan 
klevende psychische nadelen. Mensen bij wie risicof-

actoren voor HIV-infectie aanwijsbaar zijn, moeten 

volgens de Raad de HIV-test aangeboden krijgen. Voor 
een zwangere vrouw geldt dit ook in geval van twijfel 
over haar risicostatus. 

De publicatie is verkrijgbaar bij het Secretariaat van 
de Gezondheidsraad: 

Postbus 16052, 2500 BB Den Haag, tel: 070-3406728, 

fax: 070-3407523 

Symposium "Veiligheid in de voedselketen" 

Op 27 mei worden bij de WICC-IAC te Wageningen 
lezingen gegeven over o.a. pathogenen, adaptatie aan 
desinfectiemiddelen en microbiologische richtwaar

den. De sprekers komen onder meer van Diversey 
Lever. ID DLO, Inspectie W&V, LU Wageningen en het 

RIVM. Het bijwonen van het symposium kost fl 325,

(excl. B1W, include. symposiumsyllabus). 
Voor meer informatie kunt u terecht bij de Stich

ting EFFI, Postbus 553, 6700 AN Wageningen, Tel: 
0317-422114, Fax: 0317-421817. 
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